
Managementul miopiei și al sindromului de ochi uscat  

Date generale MYAH

Topografie corneană, 
inclusiv screening keratoconus 

și pupilometrie

Măsurarea lungimii axiale 
prin interferometrie optică 

de coerență joasă

Raport privind progresia miopiei 
în vederea analizării eficienței 

tratamentului

Instrumente de evaluare 
a ochiului uscat

Captură rapidă, 
"user-friendly"

Compact, 
ușor de utilizat



Miopia influențează considerabil calitatea vieții și dezvoltarea personală a copiilor. Este cel mai bun moment pentru a vă 
implica și mai mult în lupta împotriva miopiei iar MYAH este instrumentul perfect pentru construirea, creșterea și 
îmbunătățirea serviciilor de management al miopiei.

Dezvoltarea practicilor de management al miopiei implică practici de educare a pacienților/ familiei despre implicațiile 
progresiei miopiei, înseamnă să oferiți servicii cât mai diverse pentru a putea ține sub control acest viciu de refracție. 

Monitorizați progresia miopiei și 
eficiența oricărei intervenții

CONSTRUIŢI-VĂ SERVICIUL DE MANAGEMENT 
AL MIOPIEI 

MYAH oferă informațiile inițiale de bază pentru 
evaluarea riscului miopiei și vă permite, astfel, 
să purtați o discuție cu părinții chiar de la 
început.

A TRATA SAU A NU TRATA?
MYAH oferă informații esențiale pentru a putea 
urmări riscurile miopiei și pentru a putea 
monitoriza îndeaproape eficacitatea oricărei 
intervenții.

MYAH oferă suport în adaptarea lentilelor de contact reducând 
numărul de lentile de probă utilizate pe ochi: 
l include o bază de date cu lentilele RGP convenționale și lentilele 

pentru Ortho-K 
l permite exportul datelor topografice pe un calculator 
l permite simularea examinării cu fluoresceină, cu posibilitatea 

salvării și revederii datelor

Adaptare lentile de contact

Oferă informații clare cu privire la timpul de reacție și dimensiunea 
pupilei, utile în monitorizarea  eficienței dozelor mici de atropină sau 
în ajustarea dozelor de atropină. Utilizatorul poate examina centrarea 
pupilară și diametrul într-o anumită gamă de intensități luminoase, 
valori utile în Ortho-K și în adaptarea de lentile de contact multifocale. 
De asemenea, aceste rezultate sunt utile și pre- sau post-chirurgie 
refractivă.

Pupilometrie dinamică

Examinările incluse sunt timpul de rupere al filmului lacrimal, non-
invaziv (NIBUT), imagistica glandelor meibomiene, cu evidențierea și 
analiza zonelor cu pierderi, analiza dimensiunii meniscului lacrimal, 
analiza clipitului, imagistică și înregistrare video în cazul aplicării de 
fluoresceină și înregistrarea video a aberațiilor corneene anterioare 
între clipiri. 

Instrumente de evaluare a ochiului uscat



Coeficientul de expansiune Zernike este utilizat pentru determinarea 
componentei sau componentelor dominante în structura aberației și 
cuantificarea gradului acesteia. Rezumatul Zernike al corneei 
anterioare constă în 36 de polinoame, până la ordinul 7, și oferă o 
vedere clară a neregularităților optice care pot afecta calitatea vederii. 

MYAH oferă și o gamă de instrumente destinate analizei corneei 
anterioare, inclusiv hărți topografice, hărți 3D, hărți comparative, hărți 
de înălțime, analiza Zernike și screening pentru keratoconus. 

Topografie corneană

Hartă aberometrie

DATE TEHNICE

DATE MĂSURĂTORI



MYAH – Servicii dinamice și inteligente
Acest instrument versatil, prin interfața intuitivă, “user-friendly” se integrează perfect în orice cabinet și oferă o gamă 
variată de opțiuni și de rezultate cu posibilitatea descărcării lor.

Nu necesită mult spațiu, perfect pentru orice cabinet
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UTILIZARE UȘOARĂ, ÎN 4 PAȘI

Selectați pacientul* și 
modul de achiziție

Poziționați pacientul și 
ajustați mentoniera

Urmați pașii de aliniere, 
focusați și apăsați 
butonul ca să începeți

Analizați rezultatele și 
exportați-le pe 
calculator sau pe USB

* Bază de date dedicată


